Akadémia Komenského
Akadémia Komenského, o.z., Kapitulská 28, 917 01 Trnava, IČO 42139716 DIČ 2022554589
Tel. č.: 0948/259 629, 0948/321 982, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk, www.vajak.sk

• Váš stabilný partner v celoživotnom vzdelávaní •
Sme vyše 10 rokov na trhu v oblasti celoživotného vzdelávania. Ponúkame Vám akreditované vzdelávacie produkty so
skúsenými lektormi za výhodné ceny. Našou zárukou kvality sú stovky spokojných zákazníkov.

LEKTOR
Na uvedený kurz bol udelený kredit Akreditačnou komisiou MŠVVaŠ SR.
Cieľová skupina: kurz je určený pre záujemcov s vysokoškolským alebo stredoškolským
vzdelaním, ktorí pôsobia, resp. chcú pôsobiť vo vzdelávaní dospelých. Absolvovanie kurzu je
nevyhnutnou podmienkou získania akreditácie od NIP na vykonávanie školiteľskej činnosti.
Cieľ kurzu: účastníci si osvoja komplex odborných, didakticko – metodických poznatkov a
praktických zručností nevyhnutných k vykonávaniu funkcie lektora vo vzdelávaní dospelých
v oblasti, resp. odbore, pre ktorý má príslušnú odbornú kvalifikáciu a vzdelanie.
Forma realizácie: dištančno – prezenčný kurz, priama výučba je kombinovaná s riadeným
samoštúdiom a konzultáciami. Každý účastník obdrží pre potreby samoštúdia materiál spracovaný
osobitne pre tento kurz.
Lektor: prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.
ABSOLVENTI OBDRŽIA OSVEDČENIE S CELOŠTÁTNOU PLATNOSŤOU.
Časový rozsah kurzu: 100 vyuč. hod. (prezenčná časť + samoštúdium)
Účastnícky poplatok:

235 €

*Je stanovený v zmysle zákona č.18/1996 Z. z., §3, ods.1, v cene sú zahrnuté náklady na organizáciu, pracovný materiál, občerstvenie
a režijné náklady.

ZĽAVY 5%: ženy na MD, občania so ZŤP, nezamestnaní, dôchodcovia a študenti.
Prihláseným účastníkom bude zaslaná osobitná pozvánka so stanoveným termínom otvorenia a
miestom konania kurzu. V tejto pozvánke tiež oznámime spôsob úhrady. Akadémia Komenského si
vyhradzuje právo zmeny termínu. V prípade, že na kurz nenastúpite, Vás prosíme, aby ste nám túto
skutočnosť oznámili. Prihlášky zašlite /e-mailom, poštou alebo osobne/ na horeuvedenú adresu.
Bližšie informácie: Mgr. František Kozoň, mobil: 0948/259 629, e-mail: kurzy.tt@vajak.sk,
www.vajak.sk.
PaedDr. Miroslav Hloben, CSc.
riaditeľ Akadémie Komenského, o. z. v Trnave
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prihláška: prihlasujem sa do kurzu „Lektor“

Titul, meno a priezvisko: ............................................................................................ Dátum narodenia: .............................
Adresa bydliska: .............................................................................................................................. PSČ: ............................
E-mail: ............................................................................................... Tel. č.: .........................................................................
Názov a adresa zamestnávateľa / vyplniť v prípade, ak uhrádza zamestnávateľ: ............................................................
.................................................................................................................................................................................................
PSČ: .......................... IČO: ............................................. IČ DPH: ......................................... DIČ: .....................................

Dňa: ..............................................
1. Akadémia Komenského, o. z. si stanovuje tieto podmienky stornovania účasti: a) do termínu otvorenia kurzu má účastník nárok na
vrátenie celého poplatku, b) prvé dva dni kurzu 50 % z ceny kurzu, c) v treťom a ďalších dňoch kurzu až do ukončenia nárok na vrátenie
časti príspevku zaniká.
2. Účastníci kurzov nie sú osobitne poistení a konajú na vlastnú zodpovednosť.
3. Beriem vyššie uvedené podmienky na vedomie a súhlasím s nimi.

.......................................
podpis
Prosíme o dôsledné a presné vyplnenie prihlášky !

